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SUU SÄKKIÄ MYÖTEN

K

aikista maatalousyrittäjistä ei ole oman onnensa sepiksi, eikä kaikista ole hyviksi johtajiksi. Jääräpäinen, läpi harmaan kivenkin punnertava yrittäjä oli aikansa ihanne, mutta
nykymittapuun mukaisia investointeja tekevä tila kaipaa yhä enemmän asiantuntevaa
ulkopuolista apua. Ja mieluummin ennen kuin kaikki asiat alkavat kaatua päälle.
Tämän lehden sisäsivuilla käsittelemme aihetta kahdessakin eri jutussa. Ääneen pääsevät niin ProAgrian asiantuntijat, joilla on hyvä tilatason tuntemus kotieläintuotantoon, kuin asianajaja, joka on sekä kokenut yrityssaneeraaja että maataloutta hyvin tunteva agrologi.
ProAgrian Maitovalmennus-päivillä muistutettiin, että taloudellinen menestyminen luo perustan
vastuulliselle tuotannolle. Valmennuspäivillä kävi myös selväksi, että tilan johtaminen tarkoittaa vieläpä eläinhyvinvoinnista huolehtimista. Sanoma oli selkeä: Tärkeintä on, että itse voi hyvin. Pitää ymmärtää realiteetit, vaikka unelmoisi isoja. Kun kehittää toimintaa, ei voi unohtaa taustaa. Kehittäminen tarkoittaa nykypäivänä usein tuotannon tuplausta, triplausta ja jopa enemmän. Työtä on voitava jakaa joko palkkaamalla työntekijöitä tai käyttämällä urakoitsijoita. Olennaista on keskittyä omaan
ydinosaamiseensa.
Jos sitten asiat alkavat mennä retuperälle, niin mitä silloin pitäisi tehdä? Kokenut yrityssaneeraaja kehottaa tarttumaan talousongelmiin ajoissa, ettei tilanne pääse luisumaan käsistä. Silloin on helpompi neuvotella rahoittajien ja tavarantoimittajien kanssa. Jos pankinjohtaja tai neuvoja sanoo, että asioita pitää alkaa tehdä toisella tavalla, sitä on syytä uskoa. Kaikkia mahdollisuuksia kannattaa
käyttää hyväksi.
Mikäli maatilan talousongelmat etenevät niin pitkälle, ettei neuvotellen päästä enää eteenpäin velkojien kanssa, on edessä konkurssiin tai yrityssaneeraukseen hakeutuminen. Konkurssi on kertarysäys, siinä omaisuus myydään ja yritystoiminta loppuu. Sen jälkeen entinen maatalousyrittäjä voi
hakeutua henkilökohtaiseen velkajärjestelyyn.
Suomessa haetaan konkurssiin 30–40 maatilaa vuosittain. Yrityssaneerauksen aloittaa 20–30
maatilaa. Pitkäjänteisempää sitoutumista vaativasta saneerauksesta selviää noin puolet tiloista, jotka voivat jatkaa toimintaansa tavallaan ostamalla yrityksensä takaisin.
Koska maatalousyrityksessä on poikkeuksetta kiinni suuret pääomat, kannattaa jo hyvissä ajoin
miettiä tuotannon yhtiöittämistä. Osakeyhtiöksi muodostettu navetta, sikala tai kanala on helpompi
realisoida myöhemmin, mikäli elämäntilanteet muuttuvat. Ensi vuoden alusta voimaan astuva neljän
prosentin varainsiirtoveron poistuminen yhtiöittäviltä maatiloilta on tähän hyvä kannustin.
Vesa Jääskeläinen
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